
Явор Гочев 

Методически упражнения 
за овладяване на сопранов, алтов и теноров ключ 

София 2019 
Издателство НМА „Проф. Панчо Владигеров“ 



©  Явор Петров Гочев, автор, 2019 

© Издателство НМА „Проф. Панчо Владигеров“ 

ISMN  979-0-707671-19-1

Печат Дайрект Сървисиз 

3 

Увод	

Едва ли има музикант, който би се усъмнил в ползата от изучаването на до-ключовете. 
Независимо от факта, че голяма част от творбите из епохите на Барока и Ренесанса в 
днешните нотни издания са вече преведени на съвременни ключове, в симфоничните 
партитури и понастоящем неизменно присъстват алтовият до-ключ и теноровият до-
ключ. Също така, особено съществена е ролята на до-ключовете в процеса на 
транспонирането, където тяхното добро познаване (и по-специално – владеенето на 
алтов, теноров и сопранов) оказва неоценима помощ на практикуващите при 
пренасянето на нотен текст на интервали секунда и терца в двете посоки 

Понастоящем в музикалната ни литература са налице редица сборници, предназначени 
за упражнения в овладяването на до-ключове. Те съдържат най-вече оригинални 
текстове на творби, датиращи от периода XVI – XVIII век, които  са написани на до-
ключове от своите автори. Въпреки непреходната художествена стойност на тези 
шедьоври трябва да отчетем факта, че при употребата им като методически пособия за 
овладяване на ключовете започват да се появяват редица спорни моменти, свързани с 
изброените по-долу особености. 

 Гласоводене, характеризиращо се с плавни и постепенни движения.
 Това подтиква практикуващите (най-често несъзнателно) да следват

линиите, вместо да четат нотите.
 Класическа хармония, характеризираща се с ясна функционалност и

предвидими последования.
 Това отново не помага на основната задача – разучаването на

съответния ключ – поради факта, че упражняващите се (пак
несъзнателно) следват логиката на ясните във функционално
отношение съзвучия и акорди.

 Липса на редица предизвикателства, често срещани в по-нови партитурни
образци из епохите на романтизма, 20-ти век и съвременността:
 раздвижена и многопланова фактура;
 фигурации, пасажи, различен тип сложни мелодически последования;
 смяна на размери, ключове, арматурни знаци;
 чести алтерации;
 чести смени на тоналния център, сложни за анализ хармонични

последования.

Така разбираме, че е налице необходимост от нов тип пособия за овладяване на 
до-ключовете, които следва да съдържат гореописаните трудности. Доколкото 
превеждането на късноромантични или съвременни творби на стари ключове 
определено не би било удачна идея – поради факта, че това би довело до компромис с 
характера на авторовия замисъл – единствен вариант остава създаването на 
инструктивни упражнения, специално предназначени за постигане на поставените 
задачи. 

Настоящият сборник съдържа набор от примери, наречени етюди и създадени от 
автора с методическа цел в традиционната четиригласна структура на творби за 
смесен хоров състав.  Всеки от тях съдържа определен набор от трудности, които в 
максимална степен възпрепятстват използването на заобиколни пътища и 
компенсаторни мисловни модели.  

Поради немалката сложност на примерите, изложението е организирано по следния 
начин: 

 всяка лява страница съдържа нотен текст, изписан на до-ключове,
 всяка дясна страница съдържа разшифровка със съвременни ключове.
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